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1 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN
PLATANVEJ
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Casper Christensen, bestyrelsesformand Kim Andersen, medarbejder Lotte Ørskov Hede,
medarbejder Birgitte Søgaard Harbo og viceleder Merete Holmgaard
Navn på tilsynsførende: Familie- og dagtilbudschef Søren Buch og pædagogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 5. august 2020

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt: 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og
eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem
dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at
understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet. Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:
•Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (Det pædagogiske) •På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene •Økonomiske forhold •
Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Tilsynet i kommunale- og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år. Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages
hvert år. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale. Formålet med kombinationen
er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den
pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt. Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om
kritisable forhold. Tilsynsrapport. Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter
fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op på.
Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen. Institutionslederen skal
offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.

Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det pædagogiske tilsyn i 2020 omfatter alle kommunale-, selvejende-, pulje- og private dagtilbud i Holstebro Kommune. Tilsynet har ud
over de lovgivningsmæssige krav, fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og hvordan Holstebro Kommunes politiske målsætning om
”Udviklende fællesskaber” efterleves i praksis. Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses- og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og
observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Rammesætning af Vuggestuen Platanvejs tilsyn:

Tilsynet skal være med til, at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i
dagtilbuddet. Derfor vil der være et stort fokus på rammerne for den pædagogiske
praksis: Hvordan der arbejdes med det pædagogiske grundlag og den pædagogiske
læreplan, - hvordan det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges og hvilke
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udviklingsmuligheder og udfordringer dagtilbuddet står overfor.
Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses – og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen,
dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Primære opfølgningspunkter fra Vuggestuen Platanvejs seneste tilsyn:
Hjemmesiden: Offentliggørelse af pædagogiske læreplaner, praktikstedsbeskrivelse, tilsynsrapport og takster .
Den pædagogiske læreplan: Opdateres i forhold til den nye ledelsespraksis.
Ved tilsynet 2020 kan det konstateres at den pædagogiske læreplan og praktikstedsbeskrivelsen ikke er offentliggjort.

4

Vuggestuen Platanvej

Daginstitutionsrapport

2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

3

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)
Seminarieuddannet pædagog

5

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende

1

Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

1

Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse
Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.1.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
DUÅ, Faglige Fyrtårne, Udarbejdelse af styrkede Læreplaner

Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

5

0%

4
5
I meget høj grad
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Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad
Ved ikke

Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Årshjul med diverse formaliserede møder, Afdelingsmøder, fællesmøder, pædagogiskdag, ugentlige PLF møder, planlægningsmøder
og L-med møder. Dagligdagen er præget af sparing og dialog medarbejdere og ledelse imellem.

Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

4,0

0%

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at man fra ledelsen har vægtet at strukturere dagligdagen således, at der er klare aftaler i forhold til, at det pædagogiske
personale ved, hvornår og hvor de skal være med hvilke børn, det giver ro og færre konflikter.
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2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

4,0

0%

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

4,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

4,0

0%

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

3,0
1
Slet ikke

2

0%
3

7

4
5
I meget høj grad
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Vi er i gang med en proces hvor vi vil udvikle på vores MUS samtaler.
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2.3 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at forældrene oplever et pædagogiske personale der er tydelige i forhold til at organisere sig, hvilket giver tryghed for børn
såvel som forældre.

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Vi arbejder meget målrettet med vores Kerneopgave. Som er følgende: ”at skabe rum for børns trivsel og udvikling” Dette har vi med i
alt vi gør.

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

0%

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Vi har udarbejdet en hygiejne politik som alle arbejder efter.

9
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Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

4,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

4,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

4,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

10

3

4
5
I meget høj grad
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet andledning til?
Vi har et minus fra året før som vi stadig arbejder med at afvikle.

Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Vi har et underskud, men der er styr på økonomien. Corona har været en udfordring og giver derfor skæve tal.

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

3,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

2.4.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Ja

Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
Bygningen er ældre og har en dell der skal holdes ved lige.

Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Meget slidt

Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi bruger de ressourcer vi har, men har ikke penge til større udbedringer som tingene er lige nu.
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Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

3,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

4,0
1
Slet ikke

2

3

0%
4
5
I meget høj grad

2.4.3 Sikkerhed
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der skal foretages legepladsinspektion hvert år. Lederen oplyser at det bliver gjort i efteråret 2020.

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Vores pedel og medarbejdere holder øje med vores legepladser og redskaber. Alt fjernes hvis vi er i tvivl om sikkerheden.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

4,0
1
Slet ikke

2

3

0%
4
5
I meget høj grad

2.4.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Vi har sedler til at hænge med hvad der skal gøres i tilfælde af brand. Medarbejderne er bevidste om disse.

12
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Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der skal afholdes brandevakueringsøvelse i nærmeste fremtid

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? Det er centralt styret og vi melder os til.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der skal følges op hvert andet år på førstehjælpskurserne.

2.5 Lokale spørgsmål
Lederens besvarelse:
Det pædagogiske læringsmiljø: Hvordan arbejdes der med, at skabe rammerne for et udviklende pædagogisk læringsmiljø? Hvilke
metoder og aktiviteter bruges til at nå målene? Hvordan tager det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner?

Implementeringen af læreplanerne er i fuld gang og her er vores fokus. Som en del af læreplanerne arbejder vi med læringsmiljø. Børn i
udsatte positioner har vi altid haft øje for og det vil vi blive ved med. Her samarbejder medarbejderen altid med vicelederen for at sikre
den bedste plan.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
relationerne indbyrdes og give mulighed for at møde børnene på det udviklingsniveau de er, og hermed planlægge aktiviteterne
herefter. Der arbejdes på at blive bedre til at håndtere udsatte børn, der er f.eks. etableret et godt samarbejde med
ressourcepædagogerne i forhold til sparring og vejledning om de udfordringer der kan opstå i dagligdagen.

Lederens besvarelse:
Evalueringskultur: Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet?

Vi har til vores sidste pædagogiske dag arbejdet særligt med dette område. Vi arbejder med at finde "evaluerings huller" i løbet af en
travl hverdag. Vi har et stort fokus på at opbygge og fastholde en kultur hvor vi er nysgerrige på egen og andres praksis og på den
måde- løbende evaluere og bliver klogere på vores pædagogik. Vi har et månedligt PLF møde, hvor der bl.a. arbejdes med evaluering.
Vi arbejder med DUÅ udviklingsplaner og den følgende evaluering deraf. Samt en løbende årlig evaluering af de 6 planlagte
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begivenheder som afvikles på tværs af alle 4 afdelinger.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes målbevidst med at udvikle evalueringskulturen. Det kan være en svær kode at knække, så det oplyses at der arbejdes
med og afprøves forskellige tilgange.

Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Forældresamarbejdet er en vigtig brik i vores dagligdag. For det er gennem samarbejdet med forældrene at vi kan ændre på eventuelle
udfordringer for barnet. Dette lykkes bedst hvis vi samarbejder omkring tiltagene. Vi afholder møder og har øje for den daglige dialog
således vi kender forældrene godt.

Lederens besvarelse:
Kompetenceudvikling: Hvordan arbejdes der med at personalet har de kompetencer der skal til for, at understøtte og kvalificere
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi arbejder med DUÅ. som den fælles pædagogiske tilgang vi arbejder ud fra i vores møde med det enkelte barn. Vi bruger sparring
med ressource centeret til at understøtte og videreudvikle vores pædagogiske praksis. Vi har et foredrag til godt til efteråret
omhandlende børn og angst.

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se
en stigning af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af, et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019-2020)

Vi arbejder sammen med institutioner og skoler i Holstebro by om at sikre så god og glidende overgang fra det ene til det andet. Lokal
har vi fokus på det at alle skal have et tilhørs forhold til en gruppe eller voksen.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der er arbejdet målrettet med at skabe gode overgange for dagtilbuddets børn. Både i forhold til overgangen fra
vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Hvilke forventninger er der og hvad skal børnene kunne?
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Vi arbejder med vores kerneopgave hvor trivsel er en stor del. Vi har en plan for hvornår der laves dialog profiler i forhold til samtaler
med forældrene.

Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2020

2019

2018

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Børn 9-14 mdr.

4

2

8

8

10

10

Børn i 2-års alderen

4

1

8

6

19

17

Børn i 3-års alderen

14

10

7

7

4

3

Børn i 4-års alderen

0

0

0

0

0

0

Børn i 5-6-års alderen

0

0

0

0

0

0

Total

22

13

23

21

33

30

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år
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Trives godt alt i alt?

Glad for at være i dagtilbuddet

4,0

Antal svar
13

4,0

21

3,8

13

3,8

21

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

3,9

13

3,9

21

3,7

Er en del af fællesskabet

13

3,6

21

Er generel sund og rask
1
2020

2

4,0

13

4,0

21

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?

3,9

30

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

3,9

30

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?

3,8
1

2

3

30
4

2018
Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

16

3

0%

4
5
I meget høj grad
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Vi er inkluderende i vores praksis og sørger for at børnene hele tiden er med i fælleskabet. Der hvor det ikke lykkes for et barn har vi
ekstra fokus på at udvikle barnet kompetencer til at blive en del af fællesskabet.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Indtrykket er at der særligt arbejdes med et fokus på at skabe og understøtte gode relationer, både voksen-barn relationerne og
relationerne børnene i mellem.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af at have gode venner
tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
Oplever du, at barnet er tryg ved de
voksne i dagtilbuddet?
1
2020

2

4,0

22

4,0

23

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
Er der en god relation mellem børn
og voksne?

4,0
1

2

3

33
4

2018
Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbudd...

4,0

1
Slet ikke

2
17

3

0%

4
5
I meget høj grad

Vuggestuen Platanvej
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Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Den seneste tid har også vidst at når der er flere medarbejdere så kan vi godt rumme endnu flere børn i dagligdagen. Fordi hænder er
lig med mere tid til den enkelte.

Ved ikke
Er der et eller flere af børnene, hvor
der bør gøres mere end der gøres i
dag i forhold til at sikre soci...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Vi har børn som løbende skal have en hånd og der kommer nye til. Så vi prøver at nå det hele samtidig med at vi har øje for
fælleskabet.
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Medarbejderne har øje for børnenes sundhed og ikke mindst hvordan vi skal arbejde med et barn der kan være truet på sundheden.
Mangler medarbejderen viden opsøges denne.

Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?
1
2020

2

4,0

22

4,0

23

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

4,0
1

2

3

33
4

2018
Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af den generelle
sundhed i børnegrupp...

4,0

1
Slet ikke

2

19

3

0%

4
5
I meget høj grad

Vuggestuen Platanvej
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Vi har en fin legeplads med legeredskaber til børn fra 0-3 år. Alle stuer har legesager og mulighed for at købe nye.

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste
år:

Antal svar
Er dagtilbuddets udendørsfaciliteter
alt i alt tilfredsstillende?

3,5

13

3,5

21

3,6
1
2020

2

2019

3

30
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med
dialogprofilerne over det sidste år:

Antal svar
3,2
Er dagtilbuddets faciliteter til tummel
og leg tilfredsstillende?
1
2020

2

2019

3

13
3,5

21

3,5

30
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

3,0

1
Slet ikke

2

20

0%

3

4
5
I meget høj grad
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Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over
det sidste år:

Antal svar
3,1

Er der tilfredsstillende muligheder
for at børnene kan opsøge ro og
fred?

13
3,3

21

3,1
1
2020

2

2019

30

3

4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "ro og fre...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4

5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Der er mange børn og der kan gøre det svært for det enkelte barn at finde plads og ro til deres leg. Dette kan være et udviklingspunkt.

21

Vuggestuen Platanvej

Daginstitutionsrapport

3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Vi har gennem lang tid arbejdet med sproggrupper og inddragelse af sproget i dagligdagen. F.eks gennem sprog programmer som
VLS.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

0

0

0

4-årige

0

0

0

5-årige

0

0

0

6-årige

0

0

0

Total

0

0

0

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

100%

1
Slet ikke

2

22

3

4
5
I meget høj grad
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3.6 Lege- og læringsmiljøvurdering

Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:
Inviterede

Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

7

3

43%

- Ledere

1

1

100%

- Medarbejdere

6

2

33%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

23

3

4
5
I meget høj grad
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4 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN
PLATANVEJ
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen udarbejder lederen en udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem forvaltning og
leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre udvalgte indsatsområder.
Udviklingsplanen fremsendes til sekretariatet i Børn og Unge 3 uger efter tilsyns- og kvalitetssamtalen.
Der følges op på arbejdet med udviklingsplanen i løbende formelle samtaler mellem leder og forvaltning.
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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